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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat przebiegu wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku przeprowadzonych za granicą. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Bogdan Klich. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Włodzimierz Bernacki, Marcin Bosacki, Danuta Jazłowiecka, Michał Kamiński, Kazimierz 

Kleina, Bogdan Klich, Gabriela Morawska-Stanecka,  

senator: 

Barbara Borys-Damięcka, 

 

 
goście, m.in.: 

 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

dyrektor Departamentu Konsularnego Łukasz Lutostański, 

I radca w Departamencie Konsularnym Michał Mazurek. 

 

Ad 1. 
 

Senatorowie omawiali przebieg wyborów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadzonych za granicą. Przewodniczący komisji Bogdan Klich zwrócił uwagę, że ponad 

pół miliona zamieszkałych poza krajem obywateli polskich zainteresowanych jest udziałem 

w drugiej turze wyborów prezydenckich. Apelował o zwiększenie liczby komisji wyborczych za 

granicą z istniejących 169 do 320, tj. takiej, jak w wyborach parlamentarnych w 2019 r., oraz 

o uruchomienie infolinii dla wyborców. Podkreślił, że w pierwszej turze wyborów aż 15–20% 

wysłanych pakietów wyborczych nie wróciło do konsulatów. Stwierdził, że aby na czas dotarły 

one do głosujących w drugiej turze, powinny zostać wysłane do 3 lipca 2020 r. 

Senatorowie wskazywali również na braki organizacyjne w pierwszej turze wyborów, takie jak 

m.in. pomyłki w pakietach wyborczych, awaria systemu informatycznego, niedostateczna 

obsługa konsularna. Senator Marcin Bosacki poprosił przedstawicieli Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych o pisemne wyjaśnienie przyczyny awarii systemu informatycznego rejestrującego 

wyborców poza granicami kraju. 

W odpowiedzi dyrektor Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

Łukasz Lutostański poinformował, że choć w wielu państwach złagodzono obostrzenia nałożone 

na skutek pandemii, nie oznacza to jednak, że zmieniły się wcześniej ustalone w nich zasady 

dotyczące przeprowadzenia wyborów. Dodał, że w pierwszej turze wyborów za granicą 

zarejestrowały się 374 372 osoby, a oddano 311 404 ważne głosy. Tym samym o 7% wzrosła 

liczba oddanych głosów w porównaniu z liczbą głosów oddanych w wyborach prezydenckich 

w 2015 r. 
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